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BARCA EL-CAMPiOÜ:ESPERAU^A^OVA'OOLEJAOA.:: 3,

L'anàlisi deis ju
LA IGUALTAT EN LA LLIGA

ENAMORAR L'AFICIO

«Hem de guanyar la
confiança de l'aficio»

« Una ratxa devictòries és clau^

. Philip'Cocu

Philip Coeu

©«Després dé tot el qué va passar la
setmana passada, no només fora del
ícamp, crec que l.'equip ha'reaccionat .•
molt bé a Tenerife i ara hem de guanyar
la confiança de l'afició contra la Real
Sociedad»

©La lliga està molt igualada i hi ha set'
0 vuit equips amb aspiracjohs'dé;
• ;..
guanyareltítol. La clau d'aquest • •. .;
campionat és agafar una bona ratxa de
victòries per estar a dalt perquè.quan
perds baixes bastant

.©«Espero que dimecres vegem un bon
partit.i torni la.germánor entre el públic
Els jugadors del Barca han de
tornar a conquerir els segui- i l'equip, que ara mateix ens fa molta
dors del Camp Nou després de f a l t a » ^•^ ••, - ' • • - ^
la golej áda de Tenerife.

©«Elsequipsgransestanfallant
, •.
bastant; per això és important ara que
després d'ün bon partit notornem a
caure en el parany de la derrota: ••

PRUDENCIACOMALEMA

Després de la jornada de diumenge, la diferència entre el
primer i el vuitè classificat á la
lliga és de només cinc punts.. .

,,

EL MADRID ES DESINFLA

«Hem de ser més
prudents quesimai»

1' -r^w.r^^t

"ir4

^

Xavi Hernández

TROBAR LA REGULARITAT

«S'han d'amarrar els
punts de casa»

..

• '•

©D'una setmana a una.alt'ra canviérí .'
' molt lescoses i ja tornem á\estar posats
en la lluita pel títol
" , .

.m^; ^
/ '

©Ara no podem abaixar la guàrdia i hem
Tot i la golejada a l'Heliodoro
Rodríguez, la plantilla del Barca de jugar contra la Real Sociedad amb el
no pot pensar que tot està fet màxim respecte .
i no han d'abaixar la guàrdia.

«Les coses canvien
paída setmana.»
Xavi Hernández

©Feia diversos partits que a casa
jugàvem bé^guanyàveni itotsemblava .
anarsobre rodesv però yam.anaral camp
del Rayo i vam perdre. Per això ara hem
de sèr més prudents que mai i pensar
que només hem guanyat un partit, tres
punts
: -

El Barca ha estat incapaç de
trobar una línia regular durant
tota la temporada i aquest ha
estat el seu gran mal.

. . ',

.

•

El Barca ha sumat més punts
que el Real Madrid en aquest
començament d'any en el
campionat de Higa.

©Quan guanyes un partit i dela'forma'
que ho vam fer és molt positiu per i
l'equipi més després de saber que rivals
d i rectes a la lliga han perdut. Ara estem
només a quatre punts del líder i espero
que aquesta victòria sigui el nostre punt
d'inflexió

EL FEBRER ES DECISIU

) ^ «El que hem de fer és
S. anar partit a partit»

Pepe Reina

Pepe Reina

©Ens falta pressionar en els moments
justos iaconseguirquatreo'ci ne
victòries seguides. Ara estem trontollant
cada dos per tres i hem d'aconseguir ser
un equip sòlid i regular'. Hem d'agafar
una ratxa positiva d'un cop en aquesta
lliga

©El mes de febrer ja veurem com va.
Ara el que hem de fer és anar partit a partit i plantejar-nos la competició no
com si fos un mes sol sinó com els
partits que hi ha

©Aquesta lliga està completament boja
i ara hem de mirar d'amarrar tots els
punts a casa
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El Barcelona ha de respondre
amb èxit a un calendari infernal aquest mes de febrer, en
què torna la Champions.

©Demà juguem contra la Real
Sociedad, però després tenim el
Mallorca i així successivament. Hem
d'aconseguirelstres puntsdimecres i
després ja pensarem, en el proper partit

